
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи 

  

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план 

роботи експертної групи у Приватному акціонерному товаристві «Приватний 

вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій» (далі – ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ») під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї 

програми є обов’язковим як для ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ», так і для експертної 

групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ». 

Узгоджена програма роботи експертної групи фіксується в 

інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

  

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» забезпечує доступ членів експертної групи до 

мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових 

випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, 

коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» та інші особи. 

2.3. ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» забезпечує присутність осіб, визначених у 

розкладі роботи експертної групи для кожної зустрічі, у погоджений час. 



 

 

Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. 

На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 

розкладу. 

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна 

зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо 

проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 

експертизи. Експертна група повідомляє про це ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

заздалегідь аби надати можливість взяти участь запрошеним; ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» має вжити заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. 

ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 

проведення такої зустрічі. 

2.6. ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» надає документи та іншу інформацію, 

необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 

групи. 

2.7. Контактною особою від ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» з усіх питань, 

пов’язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 

 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

1 2 3 

День 1 – (17.01.2022) 

08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:00–09:40 

 

Зустріч 1 з керівництвом ЗВО та 
гарантом освітньої програми «121 
Інженерія програмного забезпечення», 
що акредитується, Резніченко Ю. С. 

 

 

Члени експертної групи; 
представники адміністрації ЗВО : 
Туровцев Г.В., ректор ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.ф.-м.н., 
професор; 
Швець Д.Є., проректор з навчальної роботи ПрАТ 
«ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.с.н., професор; 
Переверзєв А.В., проректор з наукової роботи ПрАТ 
«ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.т.н., професор; 
Боярова Т.О., проректор з науково-педагогічної 
роботи та формування контингенту ПрАТ «ПВНЗ 
«ЗІЕІТ»; 
Перова Т.О., декан факультету денної форми 
навчання; 
Максимцова Л.В., декан факультету заочної форми 
навчання; 
Резніченко Ю.С., гарант ОП «121 Інженерія 
програмного забезпечення», к.т.н., доцент. 
Левицький С.І., завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інженерії програмного забезпечення, 
д.е.н., доцент. 
 



 

 

1 2 3 

09:40–09:50 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

09:50–10:30 
 

Зустріч 2 з гарантом ОП «121 Інженерія 

програмного забезпечення» Резніченко Ю. 
С. 

Члени експертної групи; 
Резніченко Ю. С., гарант ОП «121 Інженерія 
програмного забезпечення»  

10:30–11:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:00–12:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за 
ОП «121 Інженерія програмного 
забезпечення» 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «121 
Інженерія програмного забезпечення» (денна 
форма: 2 курс - 1 студент, 3 курс - 2 студента, 4 курс - 
1 студент; заочна форма: 1 курс - 1 студент, 4 курс - 1 
студент). 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

12:30–13:30 Обідня перерва   

13:30–13:40 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:40–14:40 

 

 

Зустріч 4 з науково-педагогічним 
персоналом 

 

Члени експертної групи; 
Шляга О.В., к.е.н., доцент кафедри економічної 
кібернетики та інженерії програмного забезпечення; 
Жеребцов О.А., доцент кафедри економічної 
кібернетики та інженерії програмного забезпечення; 
Костроміна О.Г., к.ю.н., доцент кафедри права та 
публічного управління; 
Шимкевич К.О., к.і.н., доцент кафедри права та 
публічного управління; 
Манжура В.І., к.ф.н., доцент кафедри права та 
публічного управління; 
Стрєляєв Ю.М., к.ф.-м.н., доцент кафедри 
природничо-наукових дисциплін.  



 

 

1 2 3 

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:00–16:00 Зустріч 5 з допоміжними службами, що 
забезпечують організацію освітнього 
процесу та підтримку його учасників 

 

Члени експертної групи; 
Богданова С.І., заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії; 
Боярова Т.О., координатор соціологічних досліджень 
та соціально-психологічної підтримки; 
Сташкевічус О.В., начальник навчального відділу, 
начальник Центру дистанційної освіти; 
Подколзін Д.О., начальник юридичного відділу, 
представник відділу кадрів; 
Шляга О.В., керівник практик від інституту; 
Кірєєва Т.П., бібліотекар; 
Костерний Д.О., викладач, студентський омбудсмен.  

16:00–16:15 
 

Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16:15–17:15 
 

Зустріч 6 із роботодавцями 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців: 
Бугрім С.Ю., директор ТОВ «БМ Інвест Груп»; 
Шестенко Д.О., начальник дільниці інформаційних 
технологій цеху комп’ютерних технологій, релейного 
захисту та зв’язку філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ 
«Укргідроенерго»; 
Прокопенко Р.В., технічний директор LLC «Darten-it 
group»; 
Домашев Г.Є., к.т.н., головний спеціаліст з 
інформаційних технологій ПрАТ «Дніпроспецсталь». 

17:15–18:00 Підведення підсумків зустрічі 6 та 
зустрічей дня 

Члени експертної групи 



 

 

1 2 3 

День 2 – (18.01.2022) 

08:30–09:00 Підготовка до ознайомлення з 
матеріально-технічною та інформаційною 
базою 

Члени експертної групи 

09:00–10:00 

 

Ознайомлення з матеріально-технічною 
базою, яка використовується під час 
реалізації освітньої програми, що 
акредитується, з наявними 
інформаційними ресурсами, а також з  
бібліотечним фондом 
 

Члени експертної групи; 
Резніченко Ю. С., гарант ОП «121 Інженерія 
програмного забезпечення»; 
Примаков П.О., проректор з адміністративно-
господарської роботи; 
Боярова Т.О., проректор з науково-педагогічної 
роботи та формування контингенту; 
Левицький С.І., завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інженерії програмного забезпечення, 
завідувач лабораторії інформаційно-технологічного 
супроводження діяльності інституту; 
Кірєєва Т.П., бібліотекар. 

10:00–10:15 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази та підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:15–11:15 

 

Зустріч 7 з представниками 
студентського самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
Мірошникова Я., голова студентської ради ПрАТ 
«ПВНЗ «ЗІЕІТ»; 
Агішев А., секретар студентської ради; 
Попова К., заступник голови студентської ради; 
Косарев М., заступник голови студентської ради; 
Учкін Д., член студентського самоврядування; 
Булах О., член студентського самоврядування; 
Іванова К., член студентського самоврядування; 
Даценко Д., член студентського самоврядування; 
Тарасюк Г., член студентського самоврядування. 



 

 

1 2 3 

11:15–11:30 
 

Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11:30–12:30     Зустріч 8 з допоміжним персоналом, що 
займається моніторингом якості надання 
освітніх послуг в межах освітньої 
програми, що акредитується, а також 
інших процедур забезпечення її якості 
 

Члени експертної групи; 
Швець Д.Є., проректор з навчальної роботи, д.с.н., 
професор; 
Боярова Т.О., проректор з науково-педагогічної 
роботи та формування контингенту, координатор 
соціологічних досліджень та соціально-психологічної 
підтримки; 
Антоненко Т.О., начальник відділу роботи з 
іноземцями; 
Єреп О.А., начальник відділу ліцензування, 
акредитації та якості освіти. 

12:30–12:45 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12:45–13:45 Обідня перерва   

13:45–14:00 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 

14:00–14:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
освітньої програми, що акредитується, та 
представників адміністрації ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ»). 

14:40–15:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15:00–15:40 
 

Резервна зустріч Члени експертної групи;  
особи, які за попереднім узгодженням, за потреби, 
додатково запрошені на резервну зустріч за 
освітньою програмою, що акредитується 



 

 

1 2 3 

15:40–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

16:00–16:40 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 
Туровцев Г.В., ректор ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.ф.-м.н., 
професор; 
Швець Д.Є., проректор з навчальної роботи ПрАТ 
«ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.с.н., професор; 
Переверзєв А.В., проректор з наукової роботи ПрАТ 
«ПВНЗ «ЗІЕІТ», д.т.н., професор; 
Боярова Т.О., проректор з науково-педагогічної 
роботи та формування контингенту ПрАТ «ПВНЗ 
«ЗІЕІТ»; 
Перова Т.О., декан факультету денної форми 
навчання; 
Максимцова Л.В., декан факультету заочної форми 
навчання; 
Левицький С.І., завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інженерії програмного забезпечення, 
д.е.н., доцент; 
Резніченко Ю.С., гарант ОП «121 Інженерія 
програмного забезпечення», к.т.н., доцент; 
Мірошникова Я., голова студентської ради ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ». 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічей дня Члени експертної групи 

День 3 – (19.01.2022) 

09:00–18:00 
«День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи Члени експертної групи 

 


